ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Η Ενέργεια ως Τεχνολογικό - Οικονοµικό Πρόβληµα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Το 1882 η εταιρεία του Τζορτζ Στήβενσον δηµιούργησε
τον πρώτο σταθµό παραγωγής συνεχούς ηλεκτρικού
ρεύµατος στη Νέα Υόρκη.
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2. Τον 14ο και 15ο αιώνα η ενέργεια από το τρεχούµενο νερό
χρησίµευε µόνο στο άλεσµα των σπόρων.
3. Με την καθιέρωση του εναλλασσόµενου ρεύµατος
δηµιουργήθηκε το πρώτο δίκτυο διανοµής, µε αποτέλεσµα
να προκύψει συµφέρουσα µεταφορά.
4. Το πρυµναίο πηδάλιο χρησιµοποιήθηκε στη ναυσιπλοΐα
του 2ου π.Χ. αιώνα.
5. Με την ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας θα
µπορούσε να παραχθεί ενέργεια ίση µε τη σηµερινή
κατανάλωση ενέργειας.
• Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα αφορά στην τεχνολογική εξέλιξη της
ατµοµηχανής;
α) Το 1807 η ατµοµηχανή του Ντρέικ στις ΗΠΑ έσυρε οκτώ µεγάλα βαγόνια.
β) Το 1764 ο Τζέιµς Βατ τελειοποίησε την ατµοµηχανή του.
γ) Το 1914 το πρώτο ατµόπλοιο διέσχισε τον ποταµό Νείλο.
δ) Η χύτρα του Ρενέ Πασέ.
ε) Το 1812 η αντλία του Νιουκάµεν.
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• Ερώτηση αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β βάζοντας τους
σωστούς αριθµούς στα κενά.
Οι παρακάτω προσωπικότητες της στήλης Α µε ποια γεγονότα της στήλης Β
σχετίζονται;
Α

Β
1. Ως οικονοµολόγος εξέφρασε την άποψη ότι δεν
µπορούµε να δεχτούµε µόνο την εµπορευµατική
λογική.

___ Τζορτζ Στήβενσον

2. Η εταιρεία του το 1882 δηµιούργησε τον πρώτο
σταθµό

___ Ρενέ Πασέ

παραγωγής

συνεχούς

ηλεκτρικού

ρεύµατος.
3. Με την ατµοµηχανή του το 1914 έσυρε οκτώ

___ Θωµάς Έντισον

µεγάλα φορτωµένα βαγόνια
4. Με τη γνωστή χύτρα που φέρει και το όνοµά
του συνέβαλε στην εξέλιξη της ενέργειας του
ατµού.
5. Ως οικονοµολόγος διατύπωσε τις αρχές της
καπιταλιστικής ανάπτυξης.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποιες µορφές εφαρµόσιµης ενέργειας χρησιµοποίησε ο άνθρωπος από την
εµφάνισή του στην ιστορία µέχρι σήµερα;
2. Γιατί δεν µπορεί η οικονοµική επιστήµη από µόνη της να προσδιορίσει την
έννοια της «αειφόρου ανάπτυξης»;
3. Πώς κατανοείτε την έκφραση: «Η αγροτική επανάσταση χρειάστηκε µόνο
την επιφάνεια της γης, ενώ η βιοµηχανική στηρίχτηκε στο εσωτερικό της»;
4. Αναφέρατε επιγραµµατικά τα προβλήµατα τα οποία εξέτασε η «έκθεση
Μπρούτλαντ» των Ηνωµένων Εθνών. Ποια ρεαλιστική επιλογή υιοθετήθηκε
για το ενεργειακό πρόβληµα, όπως το εξέτασε η εν λόγω επιτροπή;
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5. Γιατί πιστεύετε ότι, παρόλο που σήµερα έχουµε µια εκπληκτική ροή
ενέργειας, η παγκόσµια γεωγραφική κατανοµή της είναι προβληµατική;
6. Πότε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι µεταφορές δεν
στηρίζονται στην ενέργεια της ροής των ποταµών, του ανέµου ή τη µυϊκή
δύναµη του ανθρώπου ή των ζώων;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Πιστεύετε

ότι

σήµερα

έχει

ολοκληρωθεί

τεχνολογικά

η

πλήρης

εκµετάλλευση της µυϊκής ενέργειας από το δυτικό πολιτισµό; Αν ναι, τότε σε
ποιον ιστορικό σταθµό (αιώνα) πιστεύετε ότι αυτό είχε επιτευχθεί;
2. Πότε για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας οι µεταφορές δεν
στηρίζονται στην ενέργεια της ροής των ποταµών, του ανέµου ή τη µυϊκή
δύναµη του ανθρώπου ή των ζώων;
3. Τον 14ο και 15ο αιώνα για ποιες χρήσεις προσφερόταν η ενέργεια από το
τρεχούµενο νερό;
4. Πότε και από ποια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας έχουµε την καθιέρωση του
εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος;
5. Πότε και ποιος τελειοποίησε την ατµοµηχανή;
6. Η εξόρυξη και εκµετάλλευση ενός τόνου πετρελαίου πάντοτε απαιτούσε
ενέργεια ίση µε αυτή που περιέχει; Αιτιολογήστε σύντοµα την απάντησή
σας.
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οικονοµικά Στοιχεία
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Οι οικονοµίες κλίµακας αναφέρονται στα πλεονεκτήµατα
της µαζικής παραγωγής.
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Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ
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2. Οι οικονοµίες κλίµακας αναφέρονται στα πλεονεκτήµατα
της µικρής ευέλικτης βιοµηχανικής παραγωγής.
3. Το ΑΕΠ υπολογίζεται µε δύο τρόπους: από την πλευρά της
δαπάνης και από την πλευρά του εισοδήµατος.
4. Ένας από τους τρόπους υπολογισµού του ΑΕΠ είναι να
αθροίσουµε όλες τις δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιούνται
για την απόκτηση των τελικών αγαθών.
5. Ένας από τους τρόπους υπολογισµού του ΑΕΠ είναι να
αθροίσουµε όλα τα εισοδήµατα τα οποία δηµιουργούνται
στη συγκεκριµένη περίοδο από την παραγωγή των τελικών
αγαθών και υπηρεσιών.
6. Τις ανθρώπινες ανάγκες τις χαρακτηρίζουν δύο βασικές
ιδιότητες: α) η εξέλιξη και ο πολλαπλασιασµός τους και
β) η χρησιµότητα ή η ωφέλεια.
7. Όταν αναφερόµαστε στο «έδαφος» ως παραγωγικό
συντελεστή εννοούµε την εδαφική έκταση η οποία
χρησιµοποιείται µόνο για την καλλιέργεια αγροτικών
προϊόντων.
8. Όταν το ποσοστό συµµετοχής του συντελεστή «κεφάλαιο»
στην παραγωγική διαδικασία είναι µεγάλο τότε λέµε ότι η

12

παραγωγική διαδικασία είναι εκποίηση του κεφαλαίου.
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9. Υλικό κεφάλαιο είναι τα εργοστάσια, τα µηχανήµατα, τα
εργαλεία, τα λιµάνια, τα αεροδρόµια, οι οδικές αρτηρίες
κ.λπ.
10. Από την άποψη της νοµικής τους µορφής οι επιχειρήσεις
διακρίνονται σε µεγάλης, µεσαίας και µικρής ισχύος.
11. Από την άποψη του τοµέα απασχόλησης οι επιχειρήσεις
διακρίνονται σε ιδιωτικές, δηµόσιες, δηµοτικές και µεικτές.
12. Όσο αναπτύσσεται µια οικονοµία, τόσο αυξάνεται η
συµµετοχή του τριτογενούς τοµέα στην απασχόληση και
στην παραγωγή.
13. Η παραγωγικότητα εκφράζεται ως ο λόγος της ποσότητας
του παραγόµενου προϊόντος (Q) προς την ποσότητα
αναλώσιµης πρώτης ύλης (W).
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Ποια από τις παρακάτω διακρίσεις αφορά κατηγορίες επιχειρήσεων:
α) εντάσεως κλίµακας.
β) εντάσεως εργασίας.
γ) εντάσεως ισχύος.
δ) εντάσεως τζίρου.
ε) εντάσεως παραγωγής.
2. Ποια από τις παρακάτω οικονοµικές δραστηριότητες περιλαµβάνεται στη
δευτερογενή παραγωγή;
α) υλοτοµία.
β) αλιεία.
γ) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
δ) σύνταξη φορολογικής δαπάνης.
ε) υπηρεσίες ορθοδοντικής.
13
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3. Η παραγωγικότητα εκφράζεται ως ο λόγος
α) Q/W⋅h
β) Q/E⋅W

όπου

Q = παραγόµενο προϊόν

γ) Q/E⋅h

W = αµοιβή εργασίας

δ) Q/W

E = αριθµός εργαζοµένων

ε) Q/h

h = ώρες εργασίας

4. Το µοναδιαίο κόστος εκφράζεται ως ο λόγος
α) Q/W
β) Ε⋅h/Q

όπου

W = αµοιβή εργασίας

γ) Q/W

Q = µονάδες παραγόµενου προϊόντος

δ) W⋅E/Q

E = αριθµός εργαζοµένων

ε) E⋅h/W

h = χρόνος εργασίας

5. Αν ένας λευκός κύκλος περιγράφει τις ανάγκες και ένας διαγραµµισµένος
κύκλος τα µέσα τα οποία προσφέρονται, ποιο από τα παρακάτω διαγράµµατα
ανταποκρίνεται στην αρχή της οικονοµικότητας;

α)
β)
γ)
δ)
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β βάζοντας τους
σωστούς αριθµούς στα κενά.
1. Οι παρακάτω προσωπικότητες της στήλης Α µε ποια γεγονότα της στήλης Β
σχετίζονται;
Α

Β
1. Θεολόγος της Αναγέννησης ο οποίος
έγραψε το έργο «Ηθικά Νικοµάχεια».
2. Επιχειρηµατίας

θεµελιωτής

της

µηχανιστικής αντίληψης της οικονοµικής
λειτουργίας.
___ Αριστοτέλης

3. Έγραψε στα «Ηθικά Νικοµάχεια» ότι ο
πλούτος δεν είναι το αγαθό το οποίο

___ Αµάρτια Σεν

αναζητούµε αλλά είναι απλώς ένα πράγµα
χρήσιµο.

___ Ρενέ Πασέ

4. Οικονοµολόγος ο οποίος εξέφρασε την
άποψη ότι δεν µπορούµε να δεχτούµε
µόνο την εµπορευµατική λογική.
5. Νοµπελίστας οικονοµολόγος ο οποίος
απέδειξε

κάτω

από

ποιες

συνθήκες

επικρατεί η µηχανιστική αντίληψη της
οικονοµικής λειτουργίας.
2. Οι κύριες πηγές οικονοµίας της στήλης Α πώς σχετίζονται µε τα δεδοµένα
της στήλης Β;
Α
___ Υλικό κεφάλαιο

Β
1. Οικονοµίες κλίµακας
2. Λιµάνια

___ Καταµερισµός εργασίας

3. Τεχνολογικές δεξιότητες
4. Οικονοµίες αιχµής

___ Τεχνολογία

5. Επιστηµονικές ανακαλύψεις
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3. Τα παρακάτω κριτήρια διάκρισης των επιχειρήσεων της στήλης Α µε τι
είδους επιχειρήσεις της στήλης Β σχετίζονται;
Α
___ Η νοµική µορφή

Β
1. ∆ευτερογενούς παραγωγής
2. Ιδιωτικές

___ Ο τοµέας απασχόλησης

3. Κεφαλαίου
4. Ισχύος

___ Ο φορέας

5. Εταιρικές

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες
λέξεις.
1. Κύριοι παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης θεωρούνται οι φυσικοί πόροι,
…………………, …………………, η τεχνολογία, ο καταµερισµός της
εργασίας. Επίσης το περιβάλλον, η οικονοµική σταθερότητα, ………………,
ο ορθολογικός συνδυασµός και η κατανοµή των παραγωγικών πόρων.
2. Στην παρακάτω σχηµατική παράσταση να συµπληρωθούν τα κενά
(περιγραφές) ώστε µε ακρίβεια να περιγραφεί το σύστηµα παραγωγής.
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3. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ………………… και η …………………
είναι τα αναγκαία οικονοµικά µεγέθη - δείκτες για την αξιολόγηση και τη
σύγκριση της οικονοµίας µιας χώρας µε τις οικονοµίες των ανεπτυγµένων
χωρών.
4. Η παραγωγικότητα εκφράζεται ως ο λόγος του ………………… προς τον
………………… επί τις ώρες εργασίας.
5. Οι οικονοµίες κλίµακας αναφέρονται στα πλεονεκτήµατα της ………………
παραγωγής και οι οικονοµίες κόστους συναλλαγών αφορούν στη συµπίεση
των ………………… της χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας.
6. Εταιρική επιχείρηση ή εταιρεία είναι εκείνη η επιχείρηση της οποίας ο
φορέας είναι περισσότερα από ένα φυσικά ή ………………… πρόσωπα και
δύναται

να

είναι

η

οµόρρυθµη,

ή

…………………

ή

Εταιρεία

Περιορισµένης Ευθύνης ή Ανώνυµη.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Πώς µπορεί να εκφραστεί η οικονοµική ανάπτυξη; Ποιες θεωρείτε κύριες
πηγές της; Γιατί η τεχνολογία αποτελεί µια από τις κύριες πηγές της;
2. Πώς µπορεί να εκφραστεί η οικονοµική ανάπτυξη και ποια η σηµασία της ως
µακρόχρονος στόχος κάθε σύγχρονου κράτους; Γιατί η εξειδίκευση και οι
οικονοµίες κλίµακας βοηθούν στην οικονοµική ανάπτυξη; Ποιο µοντέλο έχει
αρχίσει να υποκαθιστά το µοντέλο της µαζικής παραγωγής και της
εξειδίκευσης των εργαζοµένων και ποιοι λόγοι το επιβάλλουν;
3. Γιατί πρέπει από κάθε χώρα να επιδιώκεται η οικονοµική ανάπτυξη;
Υπάρχουν διαφορές στα πολιτικά συστήµατα σύγχρονων κρατών του
µεταβιοµηχανικού πολιτισµού ώστε η οικονοµική ανάπτυξη να µην είναι
µακρόχρονος στόχος τους;
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4. Αναφερθείτε στα προβλήµατα τα οποία δηµιουργήθηκαν και δεν οφείλονται
στην ίδια την ανάπτυξη αλλά στο γρήγορο ρυθµό της, στην έλλειψη ελέγχου
των διαδικασιών και των συνεπειών τους και στο µη καθορισµό σωστών
προτεραιοτήτων από την κοινωνία.
5. Με βάση ποια οικονοµικά µεγέθη και δείκτες γίνεται η αξιολόγηση και η
σύγκριση της οικονοµίας µιας χώρας σε σχέση µε τις οικονοµίες των
ανεπτυγµένων χωρών;
6. Τι είναι και πώς εκφράζεται η παραγωγικότητα της οικονοµίας; Ποιον
ορισµό για την παραγωγικότητα υιοθέτησε ο Ο.Α.Σ.Α. και ποιους άλλους
ορισµούς γνωρίζετε;
7. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την παραγωγικότητα;
Γιατί το θεσµικό πλαίσιο τους επηρεάζει;
8. Σε τι αφορούν οι όροι: Οικονοµίες Μοναδιαίου Κόστους, Οικονοµίες
Κλίµακας και Οικονοµίες Κόστους Συναλλαγών;
9. Τι ονοµάζουµε ανάγκη και τι χρησιµότητα ή ωφέλεια στην οικονοµική
επιστήµη; Σε ποιες βασικές κατηγορίες κατατάσσονται οι ανάγκες;
10. Τι ονοµάζουµε «αγαθό» και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα αγαθά; Σε
ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα οικονοµικά αγαθά; Αναφερθείτε σε
παραδείγµατα. Ποιες οι διαφορές µεταξύ τους;
11. Ποια γεγονότα περιορίζουν αναγκαστικά τις παραγωγικές δυνατότητές µας
και κατ’ αυτό τον τρόπο συνθέτουν το οικονοµικό πρόβληµα;
12. Τι εννοούµε µε τον όρο παραγωγή οικονοµικών αγαθών και ποιους θεωρούν
οι περισσότεροι οικονοµολόγοι ως παραγωγικούς συντελεστές; Αποτελεί
ξεχωριστό παραγωγικό συντελεστή η τεχνολογία και γιατί;
13. Πώς ορίζεται η έννοια της παραγωγής; Τι είναι αυτό το οποίο µας επιτρέπει
να διακρίνουµε την τεχνική από τη γενική έννοια της παραγωγής; Ποια
υποσυστήµατα συνθέτουν κάθε σύστηµα παραγωγής και ποια είναι τα
χαρακτηριστικά τους;
14. Ποια

υποσυστήµατα

συνθέτουν

κάθε

σύστηµα

παραγωγής;

Ποιες

διαδικασίες περιλαµβάνουν;
15. Τι ονοµάζουµε οικονοµική µονάδα, τι επιχείρηση και ποια η βασική τους
διάκριση;
16. Με βάση ποια κριτήρια διακρίνονται οι επιχειρήσεις;
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17. Τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, πότε άρχισε και πώς εξελίσσεται
το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης;
18. Ποιες οι αναγκαίες ενέργειες ώστε να έχουµε ολοκλήρωση της λογικής της
ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς;
19. Ποια

σειρά

παρεµβάσεων

προτάθηκε

για

τη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
20. Τι γνωρίζετε για τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης;
21. Μετά την ένταξη της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα
(Ε.Ο.Κ.), ποιες διαρθρωτικές µεταβολές επιβάλλονται και για ποιο σκοπό,
προκειµένου η εθνική οικονοµία µας να γίνει πιο αποτελεσµατική και
ανταγωνιστική;
22. Πώς διαµορφώθηκε ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος, σε πόσα στάδια και τι
στόχους έθεσε η Ελλάδα µέσα σ’ αυτό το οικονοµικό περιβάλλον;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Τι πρόσθετο κόστος και νέα προβλήµατα µπορεί να δηµιουργηθούν από την
οικονοµική ανάπτυξη όταν αυτή πραγµατοποιείται χωρίς περιορισµούς και
προϋποθέσεις;
2. Από τι εξαρτάται αν οι φυσικοί πόροι ως πηγή οικονοµικής ανάπτυξης είναι
οικονοµικά αξιοποιήσιµοι ή όχι;
3. Γιατί οι ανθρώπινοι πόροι είναι τουλάχιστον το ίδιο πολύτιµοι µε τους
φυσικούς πόρους ως παράγοντες της οικονοµικής ανάπτυξης;
4. Πώς µπορούµε να έχουµε δηµιουργία υλικού κεφαλαίου;
5. Εκτός από τους κύριους παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην οικονοµική
ανάπτυξη, ποιους άλλους παράγοντες γνωρίζετε οι οποίοι, όχι τόσο άµεσα,
συντελούν σ’ αυτή;
6. Τι είναι και πώς υπολογίζεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) µιας
χώρας;
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7. Τι εννοούµε µε τον όρο πληθωρισµός και τι ονοµάζουµε ρυθµό
πληθωρισµού; Επίσης δίνεται το παρακάτω διάγραµµα εξέλιξης του
πληθωρισµού της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την
παρατήρησή του, τι συµπέρασµα εξάγεται;

8. Γιατί η ανεργία αποτελεί δείκτη για την αξιολόγηση και τη σύγκριση της
οικονοµίας µιας χώρας σε σχέση µε τις οικονοµίες των ανεπτυγµένων
χωρών;
9. Πώς εκφράζεται ο όρος παραγωγικότητα; (µαθηµατική διατύπωση)
10. Πώς εκφράζεται ο όρος µοναδιαίο κόστος; (µαθηµατική διατύπωση)
11. Ποια θεωρούνται έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας;
12. Ποιες θεωρούνται ως κοινωνικές ανάγκες;
13. Πότε λέµε ότι έχουµε πρώτες ύλες και πότε έτοιµα προϊόντα;
14. Σε τι διαφέρει το κεφάλαιο από τους δυο πρωτογενείς παραγωγικούς
συντελεστές, το έδαφος και την εργασία;
15. Ποια αγαθά είναι αυτά τα οποία αποτελούν το λεγόµενο κεφάλαιο;
Αναφερθείτε σε παραδείγµατα.
16. Τι ονοµάζουµε επιχειρηµατικό ρίσκο και πότε το αναλαµβάνει ένας
παραγωγός;
17. Ποιες διαδικασίες περιλαµβάνει το υποσύστηµα παραγωγής «λειτουργία της
διοίκησης της παραγωγής»;
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18. Τι γνωρίζετε για το υποσύστηµα παραγωγής «έλεγχος και ανατροφοδότηση»;
Ποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά έχει και ποια η θέση του στο σύνολο της
παραγωγής;
19. Ποιες οικονοµικές µονάδες χαρακτηρίζονται ως «µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα»;
20. Σε τι διακρίνονται οι επιχειρήσεις από την άποψη της νοµικής τους µορφής;
21. Σε τι διακρίνονται οι επιχειρήσεις µε κριτήριο τη συµµετοχή των επιµέρους
παραγωγικών µέσων σ’ αυτές;
22. Ποιες οµάδες δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ο πρωτογενής τοµέας της
οικονοµίας;
23. Ποιες οµάδες δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ο δευτερογενής τοµέας της
οικονοµίας;
24. Ποιες οµάδες δραστηριοτήτων περιλαµβάνει ο τριτογενής τοµέας της
οικονοµίας;
25. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα εξέλιξης του Α.Ε.Π. των σηµαντικότερων
οικονοµιών. Τι συµπεράσµατα εξάγονται για τη δεκαετία του 1991 - 2001;

26. Γιατί χρειάζεται να µας ενδιαφέρουν τα οικονοµικά µεγέθη και οι
οικονοµικοί

δείκτες

των

σηµαντικών

οικονοµιών

της

παγκόσµιας

οικονοµίας;
27. Ποιο ρόλο έπαιξε η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο
φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης;
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28. Ποια η πολιτική απασχόλησης της Ε.Ε. ως παρέµβαση για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας;
29. Ποια η τεχνολογική πολιτική της Ε.Ε. ως παρέµβαση για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας;
30. Ποια η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. ως παρέµβαση για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της παραγωγικότητας;
31. Ποιος ο µηχανισµός στην επίτευξη των στόχων κατά το διετές
σταθεροποιητικό πρόγραµµα 1986-1987;
32. Ποιοι οι βασικοί στόχοι του τριετούς µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της περιόδου 1991-1993;
33. Τι εννοούµε µε τον όρο πραγµατική οικονοµική σύγκλιση της χώρας µας µε
την Ευρωπαϊκή Ένωση;
34. Ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές που θα επιταχύνουν τη σύγκλιση της
οικονοµίας της χώρας µας µε αυτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
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∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Βιοµηχανία και Ενέργεια
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Ο δείκτης ο οποίος εκφράζει πόσο αποτελεσµατικά
χρησιµοποιείται η ενέργεια στην οικονοµία ονοµάζεται
ένταση της ενέργειας.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Ο λόγος κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα Α.Ε.Π.
ονοµάζεται ένταση της ενέργειας.
3. Ο λόγος κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα παραγόµενου
προϊόντος ονοµάζεται ένταση της ενέργειας.
4. Αποβιοµηχάνιση θεωρείται η τάση µείωσης της σηµασίας
της βιοµηχανίας είτε απόλυτα είτε σε σχέση µε άλλους
τοµείς της οικονοµίας σε όρους κάποιων οικονοµικών
µεγεθών ή δεικτών.
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• Ερώτηση πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Ποιος από τους παρακάτω δείκτες εκφράζει πόσο αποτελεσµατικά
χρησιµοποιείται η ενέργεια στην οικονοµία;
α) Αποτίµηση ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια η οποία αναλογεί στη µονάδα
του εθνικού νοµίσµατος.
β) Ισοδυναµία ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια οποιουδήποτε καυσίµου η οποία
ισοδυναµεί µε ένα τόνο πετρελαίου.
γ) Απόδοση ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια η οποία αναλώνεται για την
παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος.
δ) Ένταση ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια η οποία αναλώνεται για την
παραγωγή µιας µονάδας Α.Ε.Π.
ε) Κλίµακα ενέργειας, δηλαδή η ενέργεια η οποία αναλώνεται από µια
βιοµηχανική µονάδα.

• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.
1. Στην οικονοµία ο όρος ενέργεια χρησιµοποιείται για να εκφράσει κατά
περίπτωση:
α) ένα ………………… αγαθό
β) ένα ενδιάµεσο αγαθό ως απαραίτητη εισροή στην παραγωγική διαδικασία
γ) έναν ………………… παραγωγής προϊόντων
δ) έναν συντελεστή της παραγωγής.
2. Οι πηγές ενέργειας οι οποίες χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία είναι
………………… και ………………… ενέργεια.
3. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα ροής υλικών και ενέργειας σε µια χηµική
βιοµηχανία. Συµπληρώστε στα κενά τις λέξεις οι οποίες το περιγράφουν ολοκληρώνουν.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποιες µορφές παραγωγικών µονάδων γνωρίζετε; Ποια είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της βιοµηχανίας τα οποία την κάνουν να
διαφέρει απ’ τη χειροτεχνία και τη βιοτεχνία;
2. Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιοµηχανίας από τεχνικής και
οικονοµικής πλευράς κατά την περίοδο της βιοµηχανικής επανάστασης;
3. Πώς αναπτύχθηκε βιοµηχανικά η χώρα µας από το 1950-1990 και ποιες
διαρθρωτικές και οργανωτικές αδυναµίες παρουσίασε η βιοµηχανία στη
χώρα µας µετά το 1990;
4. Με ποια οικονοµικά µεγέθη ή δείκτες µπορεί να θεωρηθεί η τάση µείωσης
της σηµασίας της βιοµηχανίας µιας χώρας ως αποβιοµηχάνιση;
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5. Πώς ορίζεται η έννοια της ενέργειας:
α) ως φυσικό µέγεθος,
β) ως οικονοµικό αγαθό,
γ) ως αντικείµενο µελέτης στα πλαίσια της ενεργειακής ανάλυσης;
6. Γνωρίζετε αν υπάρχουν µορφές πρωτογενούς ενέργειας οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν άµεσα στην τελική κατανάλωση;
7. Οµαδοποιήστε σε γενικές κατηγορίες τις ενεργειακές πηγές και προσδιορίστε
τη χαρακτηριστική διαφορά τους.
8. Πού αποβλέπουν οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής µιας χώρας και µε ποια
µέτρα αυτοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν;
9. Ποιες είναι οι βασικές πηγές ενέργειας οι οποίες χρησιµοποιούνται στη
βιοµηχανία και σε τι ποσοστό η καθεµιά καταναλώνεται από την ελληνική
βιοµηχανία;
10. Τι γνωρίζετε για τη θερµότητα ως µορφή ενέργειας στη βιοµηχανία; Πώς
διακρίνουµε τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται η καύση;
11. Πώς χρησιµοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια στη βιοµηχανία;
12. Με τι ποσοστό το φυσικό αέριο συµµετέχει στη βιοµηχανία των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί προβλέπεται για το φυσικό αέριο η αύξηση της
παραγωγής του;

• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Ποιες βιοµηχανικές δραστηριότητες χαρακτηρίζουµε µε τον όρο µεταποίηση;
2. Τι περιλάµβανε το καθεστώς του προστατευτισµού (το οποίο ίσχυε µέχρι την
τελωνειακή ένωση της Ελλάδας µε την Ε.Ο.Κ.) και ποια τα µεγαλύτερα
προβλήµατα τα οποία προέκυψαν µε την εγκατάλειψη του συστήµατος του
προστατευτισµού για τη βιοµηχανία της χώρας µας;
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3. Παρατηρήστε το παρακάτω διάγραµµα της µεταβολής του δείκτη
βιοµηχανικής παραγωγής της Ελλάδας και της Ε.Ε. και περιγράψτε τις
πρόσφατες εξελίξεις της ελληνικής βιοµηχανίας.

4. Περιγράψτε τη µεταβολή της απασχόλησης στη βιοµηχανία, στην Ελλάδα
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5. Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη του κόστους εργασίας στην ελληνική
βιοµηχανία και τι συµπέρασµα εξάγετε για την ανταγωνιστικότητα;
6. Πώς χρησιµοποιείται ο όρος ενέργεια στην οικονοµία;
7. Γιατί η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από το επίπεδο και τη δοµή της
οικονοµικής δραστηριότητας κάθε χώρας;
8. Ποιος δείκτης εκφράζει πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιείται η ενέργεια
στην οικονοµία; Από τι εξαρτάται η εξέλιξή του;
9. Ποιες είναι οι τεχνολογικές δυνατότητες οι οποίες εξετάζονται για τη µείωση
των επιπτώσεων και γενικότερα για την αποτελεσµατική χρήση του άνθρακα;
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Βιοµηχανική Παραγωγή
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Κάθε βιοµηχανική µονάδα µπορεί να περιλαµβάνει
περισσότερα από ένα εργοστάσια.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Κάθε εργοστάσιο µπορεί να περιλαµβάνει περισσότερες
από µία βιοµηχανικές µονάδες.
3. Τα συστατικά τα οποία κυρίως περιέχει το λίπασµα είναι:
το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ) και το κάλιο (Κ).
4. Η διαφορά βιοµηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής
προέρχεται κυρίως από την οργάνωση της παραγωγής.
5. Απόδοση επένδυσης ονοµάζουµε µετά από πόσο χρονικό
διάστηµα θα υπάρξουν κέρδη.
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• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. ∆ίνεται το παρακάτω τµήµα διαγράµµατος παραγωγικής διαδικασίας:

Ποια διαδικασία παραγωγής βιοµηχανικού προϊόντος περιγράφει;
α) Κραµάτων χάλυβα.
β) Αλουµινίου.
γ) Τσιµέντου τύπου Πόρτλαντ.
δ) Κραµάτων χαλκού.
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2. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα παραγωγικής διαδικασίας:

Σε ποιο βιοµηχανικό προϊόν αναφέρονται οι κυριότερες βιοµηχανικές
διεργασίες που περιγράφονται σ’ αυτό;
α) Αλουµίνιο.
β) Ασβέστης.
γ) Τσιµέντο.
δ) Κονιάµατα.
ε) Κλίνκερ πυρότουβλων.
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β βάζοντας τους
σωστούς αριθµούς στα κενά.
1.

Να αντιστοιχίσετε τις γενικές µεθόδους συντήρησης των τροφίµων της
στήλης Α µε τις ειδικότερες διεργασίες της στήλης Β:
Α

Β
1. Ζύµωση

___ Περιορισµός δράσης µικροοργανισµών

2. Φυγοκέντρηση
3. Ζεµάτισµα

___ Αποµάκρυνση των µικροοργανισµών

4. Εκχύλιση
5. Συµπύκνωση

___ Καταστροφή των µικροοργανισµών

2. Αντιστοιχίστε τις διακρίσεις των φυσικών πόρων της στήλης Α µε µερικές
από τις πρώτες ύλες της στήλης Β:
Α
___ Ανανεώσιµοι

Β
1. Γόνιµο έδαφος
2. Άµεση ηλιακή ενέργεια

___ ∆υνητικά ανανεώσιµοι

3. Υδρύαλος
4. Ορυκτά καύσιµα

___ Μη ανανεώσιµοι

5. Πλαστικές ύλες

3. Αντιστοιχίστε τις προδιαγραφές της στήλης Α σε σχέση µε τις απαιτήσεις της
στήλης Β για την παραγωγή ενός κοινού µαγειρικού σκεύους:
Α

Β
1. ∆ειγµατολογικός έλεγχος

___ Προδιαγραφές υλικών

2. ∆ιαστάσεις και χωρητικότητα σκεύους
3. Χρησιµοποίηση τόσο σε εστία όσο

___ Προδιαγραφές ελέγχου

και σε φούρνο
4. Θερµοµονωτικές

___ Προδιαγραφές συµπεριφοράς

χειρολαβές

ξύλα
5. Επινικέλωση µετάλλων
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από

4. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα - καµπύλη το οποίο καταδεικνύει τον τυπικό
κύκλο ζωής ενός προϊόντος. Αντιστοιχίστε τις περιόδους της στήλης Α µε
την αντίστοιχη ονοµασία τους στη στήλη Β:

Α

Β

___ [ΟΤ1]

1. Περίοδος λειτουργικής ζωής
2. Περίοδος ανακατασκευής
3. Περίοδος παιδικών ασθενειών

___ [Τ2Τ4]

4. Περίοδος φθοράς
5. Περίοδος οικονοµικής ζωής

___ [Τ1Τ2]
• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού

Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.
1. Να συµπληρώσετε τα κενά στον παρακάτω πίνακα των διαφορών µεταξύ
βιοµηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής.
χαρακτηριστικά

βιοτεχνική παραγωγή

βιοµηχανική παραγωγή

Μέγεθος εγκαταστάσεων

µικρό

µεγάλο

µεγάλη

………………………

………………………

σηµαντικές

απλοϊκή

…………………………

µικρή

µεγάλη

Εξειδίκευση
εργατοτεχνικού
προσωπικού
Επιστηµονικές γνώσεις
διευθυντικού προσωπικού
Τεχνολογία
…………………………
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2. Οι βιοµηχανικές διεργασίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
στις ………………… διεργασίες και στις ………………… διεργασίες.
3. Κατά τη βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων χρησιµοποιείται µεγάλος αριθµός
διεργασιών. Οι διεργασίες αυτές διακρίνονται σε µηχανικές, ………………,
…………………, ………………… και βιοχηµικές.
4. Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω διάγραµµα το οποίο περιγράφει τη
διαδικασία σχεδίασης προϊόντος, επιλέγοντας τις σωστές φράσεις από τις
προσφερόµενες:
µελέτη σκοπιµότητας
σκαριφήµατα

ιδέες για νέα προϊόντα
δοκιµή στην αγορά
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αναλυτικός σχεδιασµός
λειτουργικός σχεδιασµός

5. Στο

παρακάτω

διάγραµµα

καταχώρισης

των

φυσικών

πόρων

να

συµπληρωθούν τα κενά.

Ανανεώσιµοι

∆υνητικά
Ανανεώσιµοι
· Ορυκτά
καύσιµα

· Άµεση ηλιακή
ενέργεια
· Πόσιµο νερό

· Φυτά και ζώα
6. Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω διάγραµµα, το οποίο περιγράφει τη
δοµή εφαρµογής των προτύπων της σειράς ISO 9000.
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7. Στην παρακάτω απεικόνιση του «Νεκρού Σηµείου» να συµπληρώσετε στη
γραφική παράσταση τα κενά των όρων τα οποία χαρακτηρίζουν τις γραµµές
του διαστήµατος.

8. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα παραγωγής ζάχαρης. Να συµπληρωθούν
σ’ αυτό τα κενά των πρώτων υλών και των προϊόντων.
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• Ερώτηση διάταξης
1. Μετά το 1950 εµφανίζονται συστήµατα ελέγχου ποιότητας µε επίπεδα
εξέλιξης µεγαλύτερα της απλής επιθεώρησης. Ποια είναι αυτά και µε ποια
διάταξη κατατάσσονται;
α) …………………………………………
β) …………………………………………
γ) …………………………………………
δ) …………………………………………
1. ………

2. ………

3. ………

4. ………

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποιο κοινωνικό φαινόµενο ονοµάζεται βιοµηχανική κοινωνία; Ποια τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας µεταβιοµηχανικής κοινωνίας και ποιες οι
προσπάθειες των ανθρώπων της βιοµηχανίας για να εξασφαλίσουν την
εύρυθµη λειτουργία της βιοµηχανικής διαδικασίας;
2. Η διαφορά της βιοµηχανικής από αυτή της βιοτεχνικής παραγωγής
προέρχεται περισσότερο από την οργάνωση της παραγωγής παρά από άλλους
παράγοντες;
3. Από τεχνολογική άποψη πώς είναι δυνατόν να εξασφαλίσουµε κατά την
παραγωγική διαδικασία προϊόντα καλής ποιότητας αλλά και µείωση του
κόστους παραγωγής;
4. Τι εννοούµε µε τον όρο διεργασίες κατά τη βιοµηχανική παραγωγή και σε
ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Αναφερθείτε στο είδος των διεργασιών οι
οποίες λαµβάνουν µέρος µε ένα παράδειγµα.
5. Ποιες οι κυριότερες φυσικές διεργασίες και οι κυριότερες αντιδράσεις οι
οποίες απαντώνται κατά τη βιοµηχανική παραγωγή; Να αναφερθείτε σε µια
τυπική περίπτωση όπου λαµβάνουν µέρος µεικτές διεργασίες.
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6. Ποιες οι κυριότερες φυσικές διεργασίες και οι κυριότερες αντιδράσεις οι
οποίες απαντώνται κατά τη βιοµηχανική παραγωγή; Αιτιολογήστε γιατί
πολλές φορές ακολουθούµε µεικτές διεργασίες.
7. Με ποια λογική επιλέγεται η εγκατάσταση εργοστασίων βαριάς βιοµηχανίας
σε µια περιοχή; Αν υπάρχουν περιπτώσεις εξαίρεσης από αυτή την κυρίαρχη
λογική, αναφερθείτε σ’ ένα τουλάχιστον παράδειγµα.
8. Αναφερθείτε σ’ ένα παράδειγµα όπου ένα προϊόν είναι δυνατόν να παραχθεί
από πρώτες ύλες διαφορετικής γεωγραφικής προέλευσης. Τι επιπτώσεις έχει
η ιδιαιτερότητα αυτή, πόσοι τεχνολογικοί συµβιβασµοί επιβάλλεται να
γίνουν για την εγκατάσταση των εργοστασίων της βιοµηχανίας, ειδικά στο
παράδειγµα στο οποίο αναφέρεστε;
9. Τι γνωρίζετε για τις πρώτες ύλες ως φυσικούς πόρους; Ποιες είναι οι
διακρίσεις των πρώτων υλών; Αναφέρετε ενδεικτικά παραδείγµατα.
10. Πώς ορίζονται και ποιοι είναι οι δυνητικοί ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι και
ποιοι προβληµατισµοί τίθενται κατά τη χρησιµοποίηση τέτοιων πόρων;
11. Ποιοι είναι οι µη ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι και τι γνωρίζετε για το
πρόβληµα εξάντλησής τους;
12. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιµοποίηση των υλικών µε ποιο από τα
προβλήµατα της χρησιµοποίησης των πρώτων υλών ως φυσικών πόρων
σχετίζεται;
13. Αναφερθείτε σε µια διαδικασία σχεδιασµού προϊόντος ως γενική πορεία.
14. Πώς ορίζεται η έννοια της ποιότητας στην οικονοµία, µε βάση τα διεθνή
πρότυπα στη βιοµηχανία και στην επιχείρηση; Ποια οφέλη - κέρδη
προκύπτουν σε µια επιχείρηση απ’ τη βελτίωση της ποιότητας των
παραγόµενων προϊόντων της;
15. Την εκπλήρωση ποιων συγκεκριµένων απαιτήσεων σηµαίνει ο όρος ποιότητα
στη σηµερινή οργανωµένη βιοµηχανία των τεχνολογικά ανεπτυγµένων
χωρών;
16. Αναφερθείτε στον καθορισµό των απαιτήσεων της αγοράς και στο πώς αυτές
σχετίζονται µε την έννοια της ποιότητας. Ποια η θέση της έννοιας της
ποιότητας στη διαδικασία σχεδιασµού του προϊόντος;
17. Ποιες οι διαφορές µεταξύ ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας µε αυτό
της διοίκησης ολικής ποιότητας;
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18. Πώς θεσπίζονται τα πρότυπα προϊόντα και ποια είναι η σχέση αυτών κατά τη
διαδικασία παραγωγής των προϊόντων;
19. Πώς ορίζεται το σύστηµα ελέγχου ποιότητας και ποιους στόχους εξυπηρετεί;
∆ώστε ένα παράδειγµα στατιστικού ποιοτικού ελέγχου. Πώς µπορεί ο
έλεγχος της ποιότητας να είναι στατιστικός και ταυτόχρονα προληπτικός;
20. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των όρων «πρότυπο προϊόν» και
«προδιαγραφές προϊόντος»; Με ποια διαδικασία δηµιουργήθηκαν τα διεθνή
πρότυπα;
21. Ποια είναι η δοµή ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας;
22. Περιγράψτε τα εγχειρίδια ως έγγραφα, καθώς και τη δοµή των εγγράφων
ενός συστήµατος ποιότητας.
23. Πώς µπορούµε πρακτικά να έχουµε πρόληψη ανεπιθύµητης κατασκευής
ελαττωµατικών προϊόντων; Αναφερθείτε σε ένα παράδειγµα.
24. Ποιες είναι οι κυριότερες µέθοδοι οικονοµικής ανάλυσης µε βάση τις οποίες
θα επιλεγεί η παραγωγή του νέου προϊόντος;
25. Τι σηµαίνει ο όρος «επένδυση» στη µέθοδο της ανάλυσης του Νεκρού
Σηµείου του Κύκλου Εργασιών; Αναφερθείτε σε ένα παράδειγµα.
26. Σχεδιάστε το διάγραµµα απεικόνισης της µεθόδου οικονοµικής ανάλυσης
του «Νεκρού Σηµείου του Κύκλου Εργασιών». Πώς καθορίζεται σ’ αυτό το
«Νεκρό Σηµείο»; Εξηγήστε γιατί πρέπει να είναι µικρότερο από τις
προβλεπόµενες πωλήσεις για το συγκεκριµένο προϊόν.
27. Με βάση ποιο κριτήριο έχει γίνει η ταξινόµηση των διαφόρων βιοµηχανικών
µονάδων, ιδιαίτερα για την κατάταξη σε κλάδους της χηµικής βιοµηχανίας
από τη Στατιστική Υπηρεσία;
28. Ποιες είναι οι αδυναµίες ή τα στοιχεία τα οποία απουσιάζουν από τα
συστήµατα ελέγχου ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας και οι οποίες
ξεπερνιούνται µε το σύστηµα της διοίκησης ολικής ποιότητας;
29. Πότε και σε ποια χώρα αναπτύχθηκε το σύστηµα της διοίκησης ολικής
ποιότητας; Περί τίνος πρόκειται; Γιατί αυτό γίνεται όλο και πιο απαραίτητο
στη σηµερινή εποχή;
30. Αναφερθείτε στις πέντε θεµελιώδεις αρχές του συστήµατος διοίκησης ολικής
ποιότητας.
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31. Πώς µπορούµε να περιγράψουµε τον τυπικό κύκλο ζωής ενός προϊόντος µε
τη χρήση ενός διαγράµµατος;
32. Γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχουν πολλές κατηγορίες τεχνικοοικονοµικών
µελετών; Αναφερθείτε επιγραµµατικά στο περιεχόµενο των σηµαντικότερων
από αυτές.
33. Με

βάση

ποια

γενικά

κριτήρια

αξιολογούµε

τις

βιοµηχανικές

τεχνικοοικονοµικές µελέτες;
34. Ποιες τεχνικοοικονοµικές µελέτες αποτελούν κριτήρια τα οποία αναφέρονται
στην εξοικονόµηση της ενέργειας στη βιοµηχανία;
35. Γιατί από το 1960 και µετά έγινε απαραίτητη η χρήση των αρχών της
διοίκησης παραγωγής; Να γίνει αναφορά σύµφωνα µε την οικονοµική,
κοινωνική και οικολογική άποψη.
36. Ποια είναι τα υποσυστήµατα του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
µιας επιχείρησης;
37. Ποια είδη ανταγωνισµού πρέπει να υποστηρίζονται αποτελεσµατικά από τη
στρατηγική παραγωγής;
38. Τι γνωρίζετε για τη µέθοδο διοίκησης «προγραµµατισµός και έλεγχος
παραγωγής» ως µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε και χρησιµοποιείται ακόµα
στην οργάνωση και διοίκηση της παραγωγής;
39. Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι που επέφεραν ριζικές εξελίξεις στη θεωρία
και στην εφαρµογή της επιστήµης της διοίκησης παραγωγής, ώστε να
σηµειωθούν µεταβολές τόσο στη διοίκηση των επιχειρήσεων όσο και στην
οργάνωση και διοίκηση της βιοµηχανικής παραγωγής;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Πώς ορίζεται ο όρος παραγωγή και πότε αυτή χαρακτηρίζεται ως βιοµηχανική;
2. Ποια η συνεισφορά στο εθνικό προϊόν του τοµέα των υπηρεσιών σε µια
µεταβιοµηχανική κοινωνία;
3. Αναφέρετε τις τρεις βασικές συνιστώσες της παραγωγής.
4. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η διαµόρφωση της ποιότητας και του
κόστους των βιοµηχανικών προϊόντων;
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5. Ποιες οι βασικές διαφορές µεταξύ µιας βιοµηχανικής µονάδας και ενός
βιοµηχανικού συγκροτήµατος;
6. Πότε λέµε ότι το σύνολο του βιοµηχανικού εξοπλισµού συγκροτεί µια
βιοµηχανική µονάδα και πότε ένα βιοµηχανικό συγκρότηµα;
7. Υπάρχει βιοµηχανική παραγωγή η οποία να µην απαιτεί ενέργεια ή έστω
µικρή σχετικά κατανάλωση ενέργειας; Αναφέρετε παραδείγµατα ιδιαίτερα
ενεργοβόρων καθώς και λιγότερο ενεργοβόρων βιοµηχανιών.
8. Γιατί αρκετές από τις εργαστηριακές µεθόδους παρασκευής χηµικών
ενώσεων δεν υιοθετούνται ως µέθοδοι και στη βιοµηχανική παραγωγή;
9. Πώς εξηγείτε το φαινόµενο άλλες χηµικές αντιδράσεις να εφαρµόζονται στο
εργαστήριο (εργαστηριακές µέθοδοι) και άλλες στο εργοστάσιο; Τι
επιδιώκουµε µε την καθεµιά απ’ αυτές;
10. Αναφερθείτε σε µια τυπική περίπτωση, όπου λαµβάνουν µέρος µικτές
διεργασίες.
11. Ποια τα οφέλη από την ανακύκλωση των υλικών;
12. Γιατί το σύστηµα ελέγχου ποιότητας χαρακτηρίστηκε ανεπαρκές και από
ποιο σύστηµα υψηλότερου επιπέδου αντικαταστάθηκε;
13. Γιατί είναι απαραίτητο να τηρούνται οι προδιαγραφές σε κάθε βήµα της
παραγωγής;
14. Ποιες οι αδυναµίες του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας;
15. Ποια τα επίπεδα εξέλιξης της προσπάθειας ελέγχου ποιότητας; (επιγραµµατικά)
16. Ποια ενδιάµεσα χηµικά προϊόντα χρησιµοποιούµε για την παραγωγή των
λιπασµάτων;
17. Ποιες είναι οι πηγές των φωσφορικών λιπασµάτων;
18. Ποιες είναι οι πηγές των καλιούχων λιπασµάτων;
19. Ποιες είναι οι πηγές των αζωτούχων λιπασµάτων;
20. Γιατί η ουρία (ΝΗ2CONH2) θεωρείται το πιο συµπυκνωµένο αζωτούχο
λίπασµα;
21. Ποια τα κύρια συστατικά του τσιµέντου Πόρτλαντ;
22. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες και ποια τα προϊόντα κατά τη διαδικασία της
βιοµηχανικής παραγωγής της ζάχαρης;
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μορφές και Παραγωγή Ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Η

Ανώτερη

Θερµογόνος

δύναµη

ενός

καυσίµου

προσδιορίζεται πειραµατικά στο εργαστήριο µε τη βοήθεια
ειδικής συσκευής, η οποία ονοµάζεται θερµιδόµετρο.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Η Ανώτερη Θερµογόνος δύναµη είναι το µέγεθος το οποίο
εκφράζει

την

επικινδυνότητα

του

φαινοµένου

του

θερµοκηπίου.
3. Γύρω στο 1950 αναπτύχθηκε η τεχνολογία παραγωγής
αερίων καυσίµων από σχάση νάφθας, τα οποία είχαν
ιδιότητες παραπλήσιες του φυσικού αερίου.
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Στις επόµενες ερωτήσεις βάλτε έναν κύκλο στο γράµµα της µοναδικής σωστής
απάντησης.
1. Ποιο από τα παρακάτω είδη αποθηκευµένης ενέργειας µπορεί να αποδοθεί
από µια ποσότητα νερού µιας λίµνης η οποία βρίσκεται σε ένα ορισµένο
ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας;
α) Χηµική
β) Ηλεκτρική
γ) Μηχανική
δ) Ενέργεια έργου
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2. Ο συνολικός βαθµός απόδοσης (nολ) µιας σύνθετης διαδικασίας από
διαδοχικές µετατροπές ενέργειας ισούται
α) µε το άθροισµα των βαθµών απόδοσης κάθε επιµέρους µετατροπής.
β) µε τη διαφορά του τελευταίου βαθµού απόδοσης από τον πρώτο.
γ) µε το γινόµενο των βαθµών απόδοσης κάθε επιµέρους µετατροπής.
δ) µε τη διαφορά του πρώτου βαθµού απόδοσης από τον τελευταίο.
ε) µε την κλιµακούµενη διαφορά από τον τελευταίο προς τον πρώτο όλων
των βαθµών απόδοσης.
3. Στον παρακάτω εικονιζόµενο θερµοδυναµικό κύκλο το ωφέλιµο έργο
παριστάνεται από

α) το σηµείο Β.
β) την καµπύλη (ΑQ1 Β).
γ) τη γραµµοσκιασµένη επιφάνεια.
δ) την καµπύλη (ΒQ2 Α).
ε) το σηµείο Α.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Τι γνωρίζετε για τα φυσικά µεγέθη ενέργεια - ισχύς; Ποιες είναι οι µονάδες
µέτρησης της ενέργειας - ισχύος και ποια η µεταξύ τους µαθηµατική σχέση;
2. ∆ιατυπώστε την αρχή διατήρησης της ενέργειας.
3. Ποιες µορφές ενέργειας γνωρίζετε και ποια είναι η σχέση τους µε την
ενέργεια από τον ήλιο;
4. Αναφέρετε πηγές χηµικής ενέργειας οι οποίες χρησιµοποιούνται στη
βιοµηχανική παραγωγή.
5. Γιατί η έκφραση «απώλεια ενέργειας» θα έπρεπε να αντικατασταθεί από τον
όρο «ποιοτική υποβάθµιση της ενέργειας»;
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6. Τι είναι και πώς ορίζονται τα φυσικά µεγέθη «ειδικής ενθαλπίας» και
«εντροπίας» (µαθηµατική έκφραση - µονάδες µέτρησης);
7. Αναφερθείτε στους κυριότερους τρόπους µετατροπής της θερµικής ενέργειας
σε άλλες µορφές.
8. Αναφερθείτε στους κυριότερους τρόπους µετατροπής της µηχανικής
ενέργειας σε άλλες µορφές.
9. Είναι δυνατή η αποθήκευση της πυρηνικής ενέργειας; Εάν ναι, πώς αυτή
επιτυγχάνεται;
10. Γιατί είµαστε υποχρεωµένοι να αναπτύξουµε και να χρησιµοποιούµε
τεχνικές αποθήκευσης ενέργειας; Αναφερθείτε σε τεχνικές αποθήκευσης της
χηµικής ενέργειας.
11. Αναφερθείτε σε τεχνικές αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας.
12. ∆ίνονται τα εικονιζόµενα διαγράµµατα SANKEY τριών µετατροπών
ενέργειας. Να υπολογιστεί ο συνολικός βαθµός απόδοσης για καθεµιά
περίπτωση.

α) Παραγωγή ηλεκτρισµού από φυσικό αέριο
Καύση
n1=0,9

nολ=;

n2=0,8

β) Παραγωγή µιας υδροηλεκτρικής µονάδας

n1=0,85

n2=0,93

n3=0,92

nολ=;

γ) Θερµοηλεκτρική µονάδα µε άνθρακα

n1=0,92

n2=0,39

n3=0,85

nολ=;

13. Ποια είναι τα καύσιµα τα οποία περιλαµβάνονται στα στερεά καύσιµα;
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14. Ποιες είναι οι διαφορές και οι οµοιότητες µεταξύ των συµβατικών και µη
συµβατικών καυσίµων;
15. Τι γνωρίζετε για το φαινόµενο του θερµοκηπίου;
16. ∆ίνονται οι παρακάτω αντιστοιχίες µεταξύ των Τ.Ι.Π. (Τόνων Ισοδύναµου
Πετρελαίων), Τ.Ι.Α. (Τόνων Ισοδύναµου Άνθρακα) και άλλων µονάδων.
1 Τ.Ι.Π. = 1,6 Τ.Ι.Α. = 1200 Νm3 φυσικού αερίου
1 Τ.Ι.Π. = 107 Kcal = 4,186⋅1010 J = 11600 Kwh
καθώς και το παρακάτω διάγραµµα, το οποίο εκφράζεται σε Τ.Ι.Π..

Ζητείται να εκφραστεί αντίστοιχα σε Τ.Ι.Α.
17. Ποιες οι διαφορές µεταξύ της Ανώτερης και της Κατώτερης Θερµογόνου
∆ύναµης;
18. Γιατί η Κατώτερη Θερµογόνος ∆ύναµη αποτελεί ένα περισσότερο
πραγµατικό µέτρο της θερµαντικής ικανότητας ενός καυσίµου;
19. ∆ίνεται ο τύπος ο οποίος συνδέει την Ανώτερη µε την Κατώτερη Θερµογόνο
∆ύναµη: ΚΘ∆ = ΑΘ∆ - 572 [(% υγρασία + 9% Η) / 100]. Αν η ΑΘ∆
ελληνικού λιγνίτη µε υγρασία 58,4% και υδρογόνο 1,4% µετρήθηκε στο
εργαστήριο και ανέρχεται στις 1830 kcal/kg, να υπολογιστεί για κάθε κιλό
του συγκεκριµένου λιγνίτη καιόµενου σε µια βιοµηχανική µονάδα, πόσες
kcal αποδίδει.
20. Ποιες οι διαφορές µεταξύ φωταερίου, υγραερίου, φυσικών αερίων και
υγραερίων από τα αέρια από σχάση νάφθας;
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21. Ποιες είναι οι κυριότερες διεργασίες κατά την επεξεργασία κλασµάτων του
πετρελαίου;
22. Αναφερθείτε

επιγραµµατικά

στις

ΑΠΕ.

Ποια

χαρακτηριστικά

των

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δυσχεραίνουν την αξιοποίησή τους;
23. Ποιους τύπους ηλιακών συστηµάτων µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε
θερµότητα γνωρίζετε και ποιες είναι οι διαφορές τους;
24. Περιγράψτε τη συλλεκτική επιφάνεια ενός επίπεδου ηλιακού συλλέκτη.
25. Με ποια βασική λειτουργία επιτυγχάνεται η µετατροπή της ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρική; Περιγράψτε τη βασική λειτουργία της µετατροπής.
26. Πόσα και ποια είδη ανεµογεννητριών γνωρίζετε και ποια είναι τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους;
27. Περιγράψτε το φαινόµενο της άνωσης και πώς αυτό εφαρµόζεται ως βασική
αρχή λειτουργίας των σύγχρονων ανεµόµυλων.
28. Σε ποια συστήµατα παραγωγής ενέργειας αποδίδεται ο όρος «υβριδικά»;
Γνωρίζετε αν κάποιο σύστηµα έχει εφαρµοστεί για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας στη χώρα µας;
29. Πόσα συστήµατα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος τα οποία λειτουργούν µε
τη βοήθεια γεωθερµικού ρεύµατος γνωρίζετε; Ποιες είναι οι διαφορές τους;
30. Γνωρίζετε αν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση της
γεωθερµικής ενέργειας;
31. Ποιος είναι ο µαθηµατικός τύπος ο οποίος εκφράζει την ισχύ Ρ η οποία
αποδίδεται από ένα ρεύµα νερού το οποίο παροχεύεται στον αγωγό του
παρακάτω σχήµατος;
όταν

n = ο βαθµός απόδοσης
της εγκατάστασης
α = ο συντελεστής για τη
µετατροπή

των

µονάδων
Q =

η παροχή στην

κατάλληλη
µέτρησης
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µονάδα

h = η υψοµετρική διαφορά
32. Πόσο αυξάνεται η παρεχόµενη ισχύς ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου όταν
αυτό µετεγκατασταθεί σε µια τεχνητή λίµνη η οποία έχει το διπλάσιο όγκο
νερού; (αναζητήστε τη µαθηµατική έκφραση).
33. Πάντοτε

απαιτούνται

τεχνικά

έργα

για

την

εκµετάλλευση

της

υδροηλεκτρικής ενέργειας και γιατί;
34. Πόσους τύπους υδροστροβίλων γνωρίζετε και κάτω από ποιες γενικές
συνθήκες χρησιµοποιείται ο καθένας;
35. Η

παραγωγή

ενέργειας

µέσω

υδροηλεκτρικών

εργοστασίων

ποια

µειονεκτήµατα παρουσιάζει;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να ορίσετε το βαθµό απόδοσης σε µια θερµική µηχανή.
2. Να περιγραφεί το ωφέλιµο έργο σε ένα θερµοδυναµικό κύκλο.
3. Στα υγρά καύσιµα περιλαµβάνονται οι πισσούχοι σχιστόλιθοι και οι
πετρελαιοφόροι άµµοι; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
4. Ποιες είναι οι κατηγορίες γαιανθράκων;
5. Πώς αντιµετωπίζεται το πρόβληµα δηµιουργίας της τέφρας από την καύση
του λιγνίτη;
6. Τι γνωρίζετε για τις προοπτικές εκµετάλλευσης του πετρελαίου του
ελληνικού υπεδάφους;
7. Ποιο ορυκτό χρησιµοποιείται ως «πυρηνικό καύσιµο»;
8. Πώς αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα των πυρηνικών αποβλήτων;
9. ∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα παγκόσµιας κατανάλωσης ενέργειας ανά
είδος καυσίµου.
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Ποιο ποσοστό κάλυπταν το 1979 οι γαιάνθρακες και ποιο το φυσικό αέριο;
10. Ποια χώρα της Ε.Ε. χρησιµοποιεί σε µεγαλύτερο ποσοστό την πυρηνική
ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισµού;
11. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των όρων βιοµάζα και βιοκαύσιµα;
12. Ποια είναι η συµπεριφορά του υγραερίου ως καυσίµου οχηµάτων και γενικά
ως καυσίµου παλινδροµικών µηχανών;
13. ∆ίνονται

τα

εικονιζόµενα

διαγράµµατα

SANKEY

των

τριών

πιο

διαδεδοµένων µετατροπών ενέργειας. Ποια µετατροπή έχει το µεγαλύτερο
και ποια το µικρότερο συνολικό βαθµό απόδοσης;

α) Παραγωγή ηλεκτρισµού από φυσικό αέριο
Καύση
n1=0,9

nολ=;

n2=0,8

β) Παραγωγή µιας υδροηλεκτρικής µονάδας

n1=0,85

n2=0,93

n3=0,92

nολ=;

γ) Θερµοηλεκτρική µονάδα µε άνθρακα

n1=0,92

n2=0,39
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n3=0,85

nολ=;
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εξοικονόµηση Ενέργειας στη Βιοµηχανία
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Ενεργειακή ένταση είναι το ποσόν της ενέργειας το οποίο
αναλώνεται για την παραγωγή µιας µονάδας Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος.

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Εξοικονόµηση ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστηµα µιας
βιοµηχανίας µπορεί να επιτευχθεί από την αύξηση της
διαµέτρου των αγωγών µεταφοράς.
3. Είναι αδύνατον να έχουµε εφαρµογές της συµπαραγωγής
θερµότητας και ηλεκτρισµού σε Εθνικά Συστήµατα
Ηλεκτρισµού.
4. Με τον όρο ενεργειακή ένταση εννοούµε την ισοδύναµη
ενέργεια η οποία αναλώνεται από τη χρησιµοποίηση ενός
τόνου πετρελαίου.
• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Εξοικονόµηση ενέργειας στα διυλιστήρια πραγµατοποιήθηκε
α) από την ανάκτηση θερµότητας από απορριπτόµενο νερό.
β) από την τοποθέτηση συµπιεστή για τα αέρια απόβλητα.
γ) από τη µόνωση όλων των σωληνώσεων.
δ) από την αύξηση του ύψους των πυρσών.
ε) από την καύση των αερίων αποβλήτων µε περίσσεια οξυγόνου.
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2. Σε έναν καυστήρα µπορούµε να αυξήσουµε την απόδοσή του όταν
χρησιµοποιήσουµε
α) αναλυτή οξυγόνου.
β) θερµιδόµετρο καυσίµων.
γ) συµπιεστή οξυγόνου.
δ) εναλλάκτη εξάτµισης.
ε) µόνωση σωληνώσεων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποια ιστορικά γεγονότα συντέλεσαν στη δηµιουργία της ενεργειακής κρίσης
και κατ’ ακολουθία στη δηµιουργία του ενεργειακού προβλήµατος;
2. Γιατί αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επίλυση του ενεργειακού προβλήµατος;
Πώς αυτό εξετάζεται από την έκθεση «Μπρούτλαντ» και ποιους τρόπους
γνωρίζετε για την αντιµετώπισή του;
3. Ποιοι δείκτες εκφράζουν πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιείται η ενέργεια
στην οικονοµία; Με βάση αυτούς τους δείκτες σε ποια θέση κατατάσσετε τη
χώρα µας σε σχέση µε την Ε.Ε. και γιατί;
4. Πώς ορίζεται η ενεργειακή ένταση ως µέγεθος το οποίο αφορά στην
ορθολογική χρήση της ενέργειας;
5. ∆ίνεται το διάγραµµα της εξέλιξης της ενεργειακής έντασης.

Ποια συµπεράσµατα εξάγετε;
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6. Με ποια µεγάλα κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα της εποχής µας είναι
άµεσα συνδεδεµένο το πρόβληµά της διαχείρισης της ενέργειας; Πώς
συνδέεται η επίλυσή του µε το περιβάλλον;
7. Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική; Ποιους
στόχους για τη βιοµηχανία της έχει θέση η Εθνική Στρατηγική των ΗΠΑ;
8. Τι γνωρίζετε για την ενεργειακή πολιτική της χώρας µας και γιατί
παρουσιάζεται µε τον υψηλότερο δείκτη ενεργειακής έντασης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Με ποια µέτρα υψηλού κόστους επιτυγχάνουµε ποσοστό έως και 20%
εξοικονόµησης στην ενέργεια κατά τη βιοµηχανική παραγωγή;
2. Περιγράψτε µια εφαρµογή εξοικονόµησης της ενέργειας η οποία αφορά στο
δίκτυο ατµού.
3. Τι οφέλη µπορεί να προκύψουν για την εξοικονόµηση ενέργειας από τη
συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από την ίδια
αρχική πηγή ενέργειας;
4. Τι γνωρίζετε για το σύστηµα τηλεθέρµανσης; Αναφερθείτε σε ένα
παράδειγµα.
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ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Βιοµηχανικές ∆ραστηριότητες και Περιβάλλον
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις της µορφής “σωστό-λάθος”
Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις
περιβάλλοντας µε έναν κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
1. Η µεγαλύτερη καταστροφή του όζοντος προκύπτει από τη
χρήση χλωροφθορανθράκων ως ψυκτικών, γιατί διασπούν
το όζον της στρατόσφαιρας προς οξυγόνο.

Σ

Λ

Σ

Λ

2. Το λεπτό στρώµα του όζοντος το οποίο περιβάλλει τη γη
προστατεύει

τους

ζωντανούς

οργανισµούς

από

σηµαντικές εκποµπές SO2 και ΝΟx.

τις

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Επιλέξετε τη σωστή απάντηση, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα.
1. Σε ποιον από τους παρακάτω βιοµηχανικούς κλάδους παρουσιάζεται η
µεγαλύτερη παραγωγή ρύπων από οξείδια του θείου;
α) διυλιστήρια πετρελαίου.
β) βιοµηχανία γυαλιού.
γ) καµιά από τις (α) και (β).
δ) λιπάσµατα.
ε) η (α) και η (β).
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2. Ποια κατηγορία από τους παρακάτω ρυπαντές προέρχεται από τη
βιοµηχανική παραγωγή τροφίµων;
α) Ραδιενεργά υλικά
β) Απόβλητα τα οποία απαιτούν οξυγόνο
γ) Παθογόνοι µικροοργανισµοί
δ) Απορρίµµατα
ε) Βαριά µέταλλα, οξέα, άλατα
• Ερωτήσεις αντιστοίχισης
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β βάζοντας τους
σωστούς αριθµούς στα κενά.
1. Οι επιπτώσεις από τη βιοµηχανική ρύπανση της στήλης Α σε ποια αιτία της
στήλης Β οφείλονται;
Α

Β

___ Τρύπες όζοντος

1. Συγκέντρωση υδρογονανθράκων και ΝΟx
2. Μεγάλες εκποµπές SO2 και ΝΟx

___ Φωτοχηµικό νέφος

3. Εµπλουτισµός των καταλυτών µε µεταλλεύµατα
4. Χρήση χλωροφθορανθράκων ως ψυκτικών

___ Όξινη βροχή

5. Ατυχήµατα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες

2. Οι ρυπαντές υδάτων της στήλης Α µε ποια δραστηριότητα της στήλης Β
αντιστοιχούν;
Α
___ Παθογόνοι µικροοργανισµοί

Β
1. Κατεργασίες δερµάτων
2. Κατεργασίες πετρελαίου

___ Ραδιενεργά υλικά

3. ∆ιαρροές από διυλιστήρια
4. Εξορύξεις ουρανίου

___ Υδρογονάνθρακες

5. Οικιακές δραστηριότητες
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού
Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, βάζοντας τις κατάλληλες λέξεις.
1. Η θερµική αλλοίωση προκαλείται από ………………… εργοστασίων τα
οποία χρησιµοποιούν νερό για ………………… µε αποτέλεσµα τη µείωση
του διαλυµένου ………………… στο νερό των υδάτινων αποδεκτών.
2. Στα επικίνδυνα απορρίµµατα πλην των τοξικών και των ραδιενεργών,
µπορούµε να εντάξουµε επίσης τα ………………… και τα …………………
.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
• Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης
1. Ποιων ουσιών η παρουσία δηµιουργεί τη ρύπανση στο περιβάλλον; Ποιες
απ’ αυτές υπάγονται στους αέριους ρυπαντές;
2. Ποιες είναι οι κυριότερες µέθοδοι προστασίας της ατµόσφαιρας από το
ρυπαντή διοξείδιο του θείου;
3. Πώς σχηµατίζεται το φωτοχηµικό νέφος και ποιες οι σηµαντικότερες
επιπτώσεις απ’ αυτό στο περιβάλλον;
4. Ποιες τεχνικές χρησιµοποιούµε για τη µείωση των ρυπαντών από οξείδια του
αζώτου;
5. Αναφερθείτε στους κυριότερους τρόπους αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης από υδρογονάνθρακες.
6. Από πού προέρχεται η παραγωγή των οξειδίων του θείου ως ανεπιθύµητης
ρυπογόνου ουσίας;
7. Ποιες ιδιότητες των αιωρούµενων σωµατιδίων λαµβάνονται υπόψη για την
επιλογή των διαφόρων διατάξεων κατακράτησής τους;
8. Πώς επιτυγχάνεται η αποθείωση των καυσαερίων;
9. Πώς µπορούµε να έχουµε έλεγχο ή περιορισµό της δηµιουργίας οξειδίων του
αζώτου;
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10. Ποιες είναι οι κυριότερες επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης;
Αναφερθείτε επιγραµµατικά.
11. Ποια είναι τα φυσικά και ποια τα κυριότερα χηµικά χαρακτηριστικά των
υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων;
12. Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι επεξεργασίας των υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων;
13. Πότε τα βιοµηχανικά απορρίµµατα χαρακτηρίζονται ως στερεά; Σε ποιες
κατηγορίες και ποια απ’ αυτά χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα;
14. Γιατί είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ένα παγκοσµίως αποδεκτό Σ.Π.∆.;
15. Ποιο έτος έχουµε το πρώτο επίσηµο παγκοσµίως πρότυπο για τα συστήµατα
περιβαλλοντικής διαχείρισης; Ποιες είναι οι αρχές του EMAS;
16. Αναφερθείτε στις διαφοροποιήσεις µεταξύ του παραδοσιακού µοντέλου
ανάπτυξης και εκείνου της αειφόρου ανάπτυξης;
17. Κατά πόσον επηρεάζεται η ανεργία από τα ζητήµατα της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης;
• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Πώς έχουµε το σχηµατισµό Αεροζόλ H2SO4 - όξινης βροχής στην
ατµόσφαιρα της Αθήνας;
2. Ποιες είναι οι διαφορές µεταξύ των όρων BOD και COD;
3. Ποιες είναι οι διαφορές για το απαιτούµενο οξυγόνο µεταξύ των όρων BOD
και COD;
4. Σε τι µας εξυπηρετεί να γνωρίζουµε ποια βιοµηχανικά στερεά απορρίµµατα
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα;
5. Γιατί επιβάλλεται κατά την υγειονοµική ταφή των στερεών βιοµηχανικών
απορριµµάτων η παρακολούθηση της στάθµης του υδροφόρου ορίζοντα της
περιοχής;
6. Ο εγκλωβισµός ως µέθοδος διάθεσης στερεών βιοµηχανικών απορριµµάτων
ποιο βασικό µειονέκτηµα παρουσιάζει;
7. Ποιοι είναι οι κυριότεροι κίνδυνοι οι οποίοι µπορούν να προκύψουν από την
αυθαίρετη και χωρίς έλεγχο διάθεση επικίνδυνων στερεών βιοµηχανικών
αποβλήτων;
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8. Ποια είναι η ουσιαστική διαφοροποίηση στη βασική ιδέα άσκησης της
περιβαλλοντικής πολιτικής;
9. Ποιο από τα παρακάτω τρία Σ.Π.∆. (BS 7750, EMAS και ISO 14001) είναι
το «αυστηρότερο»;
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